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“PRIN PRACTICĂ AI VIITOR” - contract POSDRU/161/2.1/G/141251 

Proiect Cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 

„Investeşte în OAMENI” 

 
 

RAPORT DE SINTEZĂ PRIVIND 
Al doilea seminar de informare in cadrul proiectului POSDRU 141251 

 

 
 

Pe data de 27 februarie 2015 a avut loc al doilea seminar de informare organizat prin 

proiectul ”Prin practică ai viitor!” - contract POSDRU/161/2.1/G/141251, Cofinanţat din Fondul 

Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-

2013 la Universitatea Politehnica București, Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică, 

Sala CD001 în prezența a aproximativ 250 persoane din mediul universitar, științific și privat 

(inclusiv, elocvent pentru interesul din mediul privat prezența reprezentanților companiei 

Renault pentru proiect). 

Evenimentul a fost deschis de managerul proiectului, dl. Prof. Univ. Dr. Ing. Gheorghe 

Gheorghe, Președintele liderului de proiect, ”Asociaţia profesională Patronatul Român din 

Industria de Mecanică Fină, Optică şi Mecatronică” - APROMECA, secondat de reprezentanții 

instituțiilor partenere: P1- Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronica si 

Tehnica Masurarii - I.N.C.D.M.T.M. Bucuresti, P2- Universitatea POLITEHNICA Bucuresti – 

Facultatea de Inginerie Mecanică și mecatronică și P3- Fundatia Lumina Institutii de Invatamant 

(Universitatea Europei de Sud-Est Lumina).  
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Managerul proiectului a făcut o prezentare a proiectului, privire de ansamblu, scop, 

obiective, viziune, necesitate și oportunitate, inclusiv stadiul de implementare a proiectului.  

Dl Gheorghe a prezentat succint activitățile proietului, pentru a ajuta publicul să își 

formeze o imagine asupra derularii proiectului, factorii de succes și problemele întâmpinate pe 

parcursul perioadei de implementare a proiectului. 

Managerul proiectului a susținut complexitatea și importanța vectorilor inovatori 

macatronica și integronica pentru educație, piața muncii și economia națională: Vectorul 

inovator mecatronica dezvoltă o structură complexă inginerească, combinarea şi integrarea 

sinergetică a ingineriei/ microingineriei mecanicii de precizie, electronicii, electrotehnicii şi 

informaticii, aflate într-o corelare arhitecturală cu ingineria/ microingineria materialelor, 

ingineria/ microingineria industrială, ingineria/ microingineria sistemelor / biosistemelor, etc.; 

vectorul inovator, integronica, dezvoltă viziunea mecatronicii într-o structură inginerească 

complet integronizată, şi într-o concepţie sistemică integrată şi sinergică, cumulând soluţiile 

constructive şi funcţionale, similară organismului uman, comportării şi exprimării de stări 

intelectuale, fizice, morale, socio-umane, etc. 

Important de menționat este interesul companiilor din mediul privat față de obiectivele 

proiectului, interes dovedit de prezența acestora la eveniment. Astfel, reprezentanta  firmei 

SEGULA TEHNOLOGIES ROMANIA, în cadrul prezentării companiei, companie care are 22 de 

filiale in toata lumea;  30 ani de experienta;  7 000 de angajati la nivel international;  + 300 de 

clienti din diverse ramuri ale industriei;  Implantare in Romania: 1997;  și 2 birouri in Romania: 

Bucuresti si Pitesti, a menționat faptul că politica acestei companii multinaționale implică și 

căutarea de tineri absolvenți, punând accent pe importanța derulării unui proiect precum ”Prin 

practică ai viitor!”. Numai în acest fel se creează legătura între mediul universitar și cel privat, 

întâlnirea cererii cu oferta de muncă. 

 În continuare, domnul prof.univ.dr.ing Nitu Constantin, reprezentant al Partenerului 1 – 

Univeristatea Politehnica din București, a expus în cadrul prezentării sale, rolul institutiilor de 

invatamant superior in tranzitia de la scoala la viata activa, prezentare care s-a bucurat de un 

real succes și interes în rândul tinerilor prezenți la eveniment. 

Domnul prof.univ.dr.ing. Ticusor Ciobotaru, din cadrul Partenerului 3 -  Fundatia Lumina 

Institutii de Invatamant (Universitatea Europei de Sud-Est Lumina), a expus publicului o 

prezentare deosebită, cu titlul „Transgresiunea frontierelor dintre învățământ și industrie”. În 

cadrul prezentării, vorbitorul a subliniat necesitatea abordării transdisciplinare a științei și 

conectarea într-un mod armonios a universităților cu industria.  
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Tot din partea  Partenerului 3 -  Fundatia Lumina Institutii de Invatamant (Universitatea Europei 

de Sud-Est Lumina), domnul s.l.dr.ing. Alexandru-George CIOACA- Asistent proiect, a prezentat 

“Beneficiile activitatilor multidisciplinare asupra dezvoltarii profesionale a studentilor”. 

Una dintre prezentările de excepție care au avut un succes deosebit a fost ”Educație de 

calitate pentru piata muncii”, realizată de doamna  prof.univ.dr.ing.Georgeta Ionascu,                         

Responsabil stagii practica, și doamna Georgeta Udrea, asistent proiect din partea Universității                         

Politehnica din București. 

Domnul Victor Constantin Dunca, Responsabil stagii practica din partea solicitantului, a 

prezentat lucrarea cu titlul: „Stadiul de practica - realizari si perspective”. 

În încheierea seminarului, reprezentanții Partenerilor 1 și 2, din partea INCDMTM, 

domnul dr.ing.Aurel Zapciu, Responsabil concursuri iar din partea UPB-FIMM, doamna 

Georgeta Udrea, asistent proiect, au făcut o expunere a derulării sesiunii „Concursul studenţesc 

de creativitate şi inovare, Ediţia a I-a”. 

În cadrul sesiunii de Intervenții, opinii, propuneri, participații, în special studenții, și-au 

exprimat opiniile, extrem de utile pentru echipa de implementare a proiectului, în stabilirea 

strategiei de viitor. Studenții care fac parte din grupul țintă care deja au participat la sesiuni de 

practică a companii mari, și-au exprimat sentimentul de satisfacție vizavi de experiența utilă a 

practicii facilitate prin proiect, practică efectuată în companii unde ei și-ar dori să lucreze după 

terminarea facultății.  

Au luat cuvântul și studenții care au fost încântați de inițiativa organizării concursului 

studențesc de creativitate și inovare.           

 

 

 

                                                                                   Intocmit, 

                                                                            Ene Irina Asistent proiect 
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